



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	أوراق من دفتر الروح - الكتاب الثاني
	ثالثاً: أوراق دراسات نقدية تطبيقية
	1- أهو الحب الذي يفجر ينابيع الفن - قراءة في قصيدة للشاعر الإماراتي سيف المرّي
	2- هكذا فلنغنّ للحب: تأملات في قصيدة للشاعر سيف المرّي
	3- ذكرى محمد إقبال.. قصيدة لهند هارون
	4- الشعر والشاعر عند محمد إقبال
	5- رمزية الماء في مجموعة "بحثاً عن النهر" للشاعر رأفت السويركي

	رابعاً: أوراق مقالات نقدية صحفية
	1- تقاطعات الإبداع والتلقي في حقل النص الشعري
	2- العمائم تيجان العرب
	3- إشكالية الحداثة والذوق العربي
	4- إشكالية التراث والمعاصرة والتقدم - تعقيب على مقال
	5- وحدة الإنساني والكوني في تجربة طاغور الشعرية
	6- نقدٌ ولا نقّاد

	خامساً: أوراق مقالات نقدية إنكليزية (مترجمة عن الإنكليزية)
	1- في النثر والشعر
	2- الاستمتاع بالشعر
	3- نحو نقد شكلي للرواية
	4- الخبرة الأدبية
	5- هاملت المسرحية والشخصية
	6- لغة الشعر: المادة والمعنى
	7- النقد الأدبي في الغرب: التاريخ والاتجاهات الرئيسة

	سادساً: أوراق مقالات نقدية فارسية (مترجمة عن الفارسية، ومؤلفة)
	1- شاعر العرفان الأكبر مولانا جلال الدين الرومي
	2- مَن ذلك الذي وضع الأساس للشعر الفارسي الإسلامي
	3- الناي في آثار مولانا جلال الدين الرومي وطاغور
	4- باقة من بستان أردشير
	5- في الرمزية الإسلامية عند مولانا جلال الدين الرومي
	6- كنز النور
	7- الشعر العربي عند مولانا جلال الدين الرومي
	8- رسائل مولانا الرومي بالعربية
	9- إلى أين وجه العطار سفينة الشعر الفارسي؟
	10- خمرة الأزل بين ابن الفارض ومولانا جلال الدين الرومي
	11- تأملات فارسية في شأن الصورة والمعنى في الأدب

	سابعاً: أوراق مقالات الكتب التي ألفها المؤلف، أو ترجمها عن الإنكليزية أو الفارسية، أو قدم لها
	1- تأثير الحِكم الفارسية في الأدب العربي
	2- العاطفة والإبداع الشعري
	3- المفصَّل في علوم البلاغة العربية - المعاني والبيان والبديع
	4- التفكير النقدي عند العرب
	5- موسيقا الشعر العربي
	6- الخيال الرمزي: كولريدج والتقليد الرومانسي
	7- الرومانسية الأوروبية بأقلام أعلامها
	8- طبيعة الشعر
	9- يد الشعر: خمسة شعراء متصوفة من فارس
	١- السنائي
	٢- فريد الدين العطار
	٣- جلال الدين الرومي
	٤- سعدي الشيرازي
	٥- حافظ الشيرازي

	10- الشمس المنتصرة
	11- جلال الدين الرومي والتصوف
	12- كتاب فيه ما فيه
	13- يد العشق: مختارات من ديوان شمس تبريز
	14- رباعيات مولانا جلال الدين الرومي
	15- أبعاد صوفية للإسلام
	16- المجالس السبعة
	17- من بلخ إلى قونية
	18- في آفاق المديح النبوي
	19- رسائل مولانا جلال الدين الرومي
	20- وأن محمداً رسول الله تبجيل النبي في التدين الإسلامي
	21- مفهوم الإيمان في علم الكلام الإسلامي
	22- الرومي: ماضياً وحاضراً، شرقاً وغرباً
	23- حكايات من الأدب الشعبي الفارسي
	24- اللامكان الذي في نور الله بحوث في الفكر والفن ولطائف أدبية

	ثامناً: أوراق حوارات صحفية في قضايا الأدب والنقد والتصوف والثقافة
	1- "الدكتور عيسى العاكوب" شعلة من الفرات، حوار أجراه الأديب يوسف دعيس (من الرقة)
	2- حوار مع الناقد الدكتور عيسى العاكوب في شأن الأدب الإسلامي والنقد المعاصر، أجراه الأديب الدكتور رمضان بسطاويسي محمد (من مصر)
	3- الأديب المترجِم الدكتور عيسى علي العاكوب، حوار أجراه الأديب نضال بشارة (من حمص)
	4- لآلئ مولانا الرومي في يمّ العربية عبر ترجمات عيسى العاكوب، حوار أجراه الدكتور عباس خامه يار (من إيران)
	5- الأدب الصوفي هو أرقى صور الأدب الإنساني، حوار أجراه الأديب الباحث أسعد الخطيب (من تدمر)
	6- في آفاق الإبداع وقضاياه، حوار أجراه الأديب الأستاذ محمد الراشد (من حلب)
	7- العُجيلي وأسئلة أنا المبدِعة، حوار مع الراحل الكبير الدكتور عبد السلام العُجيلي، أجراه د. عيسى العاكوب

	تاسعاً: أوراق كلمات المناسبات
	1- المجمعي العلامة عيسى إسكندر المعلوف، كلمة عيسى العاكوب في حفل استقباله عضواً عاملاً في مجمع اللغة العربية
	١- نشأة المعلوف وتحصيله العلمي ومنجزه في التعليم والصحافة والتأليف والمحاضرة
	٢- المعلوف المجمعي
	٣- المعلوف وعلماء عصره
	٤- وفاته وشهادات أهل العلم فيه
	٥- ملحق في مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة

	2- كلمة المؤلف في حفل استقبال مجمع اللغة العربية في دمشق عضوَ المجمع الجديد الدكتور أحمد محمد قدور
	3- كلمة المؤلف في حفل التكريم الذي أقامته السفارة الإيرانية في دمشق له وللدكتور هاني مرتضى (وزير التعليم العالي السابق) والدكتور عبد الكريم اليافي
	4- كلمة المؤلف في توديع الدكتور محمود واعظي، المستشار الثقافي الإيراني في الدوحة (قطر)
	5- كلمة المؤلف في افتتاح "برنامج تنمية مهارات الطفل اللغوية" الذي رعاه المركز الثقافي للطفولة في قطر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
	6- كلمة المؤلف ممثِّلاً المشاركين في مؤتمر "الأدب منصةً للتفاعل الحضاري"، الذي رعته جامعة مؤتة في الأردن، ربيع 2007م
	7- كلمة المؤلف في اقتتاح مؤتمر عمر الخيام في الدوحة
	8- كلمة المؤلف في التأبين الذي أقامته كلية الآداب (جامعة حلب) للمرحوم عصام قصبجي، ربيع 2010م
	9- كلمة المؤلف في الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من طلبة قسم اللغة التركية (جامعة حلب)، صيف عام 2010م
	10- كلمة المؤلف في الحفل الختامي لمؤتمر النقد التطبيقي في جامعة حلب 2010م
	11- كلمة المؤلف في حفل افتتاح برنامج ماجستير الدراسات اليابانية في كلية الآداب (جامعة حلب)، عام 2011م
	12- كلمة المؤلف في التأبين الذي أقامته كلية الآداب (جامعة حلب) للمرحوم الدكتور صْفوگ الخليفة، ربيع 2011م

	عاشراً: أوراق المائدة
	1- ماذا تقول زوجات شعراء اليوم؟
	2- حتى لا نستنوقَ الجمل
	3- من جنايات معلمي العربية على العربية في زماننا
	4- من بَوح الجَنان (كلماتٌ شعرية)
	في باب ربّي
	حسام الحق
	جراح العز في غزة
	تحية على البعد
	إلى عادل وإلى طلابي في الزنتان، في العام الجديد
	تحية في العام الجديد إلى سيف المرّي - دبي
	إلى الأخ الفاضل الدكتور عبد السلام العُجيلي أمدّ الله في عمره، وإلى الرقة "جارة الشط" التي أحبها الدكتور عبد السلام يافعاً وأحبها كهلاً - وبمناسبة العام الميلادي الجديد ١٩٩٣م أتقدم بهذه التحية
	في تهنئة إسماعيل بمولوده محمد
	للأحبة في الزنتان
	تحية إلى العام الجديد
	كل شيء بالتراب
	في رثاء المرحوم العم الحاج حسن الجنيدي، تغمده الله برحمته
	إلى رياح بلادي
	إلى جامعة الإمارات في الذكرى العشرين لتأسيسها
	إلى روح إقبال



	مؤلف هذا الكتاب



